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 ةالوثيق مع وتتوافق المؤقت األعمال جدول من 5-1 بالبند الوثيقة هذه تتعلق
FCTC/MOP/1/5 

 
 التبغ منتجات في المشروعة غير المتاجرة على القضاء بروتوكول في المشاركة األطراف الجتماع األولى الدورة

سويسرا جنيف، بمدينة 2018 أكتوبر/ األول تشرين 10 إلى 8 من الفترة في  
 
 

األطراف اجتماع لدى المراقِبة الجهات  
 

 

 الرئيسية التوصيات
 

 صفة تحمل التي الحكومية غير والمنظمات الدولية الحكومية المنظمات بدعوة اإلطارية االتفاقية تحالف يوصي •
 الجتماع األولى الدورة أثناء المنعقدة المفتوحة والجلسات العلنية الجلسات لحضور األطراف مؤتمر لدى مراقب

 .األطراف
 بغرض المشروعة غير المتاجرة بروتوكول أمانة بين التفاعالت تحكم أن النموذجية المتحدة األمم لسياسة ينبغي •

 .التبغ لصناعات الراسخة المصالح من العامة الصحة سياسات حماية
 بشأن اإلجراءات قواعد) 1 الملحق في المعروضة القرارات مسودة باعتماد اإلطارية االتفاقية تحالف يوصي •

 (األطراف الجتماع األولى الدورة المراقِبة الجهات حضور) 2 والملحق( األطراف اجتماع لدى المراقِبة الجهات
 .FCTC/MOP/1/5 الوثيقة من

 
 
 

 مهًما األمر يُعد لما
 

 ويضم المشروعة، غير المتاجرة بروتوكول في مشاركة أطرافًا أيًضا لتصبح مؤهلة اإلطارية االتفاقية في المشاركة األطراف وحدها

 األطراف اجتماع في للمشاركة مؤهاًلا طرفًا 46 منهم طرفًا، 48 األطراف من 2018 أكتوبر/ األول تشرين من اعتباًرا البروتوكول

األولى دورته في
1. 

 

 في األطراف اجتماع يعتمد فسوف ،الجهات تلك لدور أو للجلسات المراقِبة الجهات لوصول اشروطًا يتضمن ال توكولالبرو نص أن بما

 فقد األولى دورته في ذاته األطراف الجتماع بالنسبةو لديه، اإلجراءات قواعد من اجزءًا لتكون الشأن هذا في قواعدًا األولى دورته

 بين من ليست التي الدول( ب)و البروتوكول في مشارًكا طرفًا ليست التي اإلطارية االتفاقية في المشاركة األطراف( أ) دعوة اقتُِرح

( د)و اإلطارية االتفاقية لدى مراقب صفة تحمل التي دوليةال حكوميةال منظماتال( ج)و اإلطارية االتفاقية في مشاركةال األطراف

 الدورة في مبدأية محدودة جلسة أثناء المقترح هذا توكيد يجب ،اإلطارية االتفاقية لدى مراقب صفة تحمل التي حكوميةال غير منظماتال

 كل األولى دورته في األطراف اجتماع يدعو أن توقعيُاو ،2018 أكتوبر/ األول تشرين 08 صباح في تنعقد األطراف الجتماع األولى

 الوثيقة من 2 الملحق في المقتَرح النحو على العلنية تهوجلسا المفتوحة جلساته لحضور المراقِبة الجهات من األربعة األنواع

FCTC/MOP/1/5. 
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   . األطراف الجتماع األولى الدورة في للمشاركة يوليه/ تموز 10 النهائي الموعد انقضاء بعد طرفين وإيران مالطة من كل أصبحت 
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 المراقِبة الجهات فئات

 

 بحضور األربعة الفئات لكل السماح المتوقع ومن آنفًا، ذكرنا كما المراقِبة الجهات من فئات أربعة FCTC/MOP/1/5 الوثيقة تحدد

 :األطراف اجتماع لجلسات المستقبلية الوصول وسبل الصفات من مختلفة أنواًعا المقترح ويقترح األطراف، الجتماع األولى الدورة

 

 البروتوكول في مشاركة يستل التي اإلطارية االتفاقية في المشاركة األطراف (أا

 االتفاقية في المشاركة ألطرافل  السماح ينبغي أنه مستقباًلا المنعقدة األطراف اجتماع لدورات بالنسبة يُقترح 

 ضمن المنعقدة المفتوحة واالجتماعات العلنية االجتماعات بحضور البروتوكول في مشاركة ليست التي اإلطارية

 الحق لها يكون أن دون مراقِبة جهات بصفتها وذلك التابعة، الهيئات اجتماعات وكذلك األطراف اجتماع دورات

 بالوثيقة الملحقة اإلجراءات قواعد من 29 رقم القاعدة مسودة في االقتراح هذا أدرج وقد التصويت، في

FCTC/MOP/1/5. 

 

 البروتوكول الو اإلطارية االتفاقية في المشاركة األطراف بين من ليست التي الدول (با

 األطراف بين من ليست التي للدول السماح ينبغي أنه مستقباًلا المنعقدة األطراف اجتماع لدورات بالنسبة يُقترح 
 المنعقدة المفتوحة واالجتماعات لعلنيةا االجتماعات بحضور البروتوكول وال اإلطارية االتفاقية في المشاركة

 لها يكون أن دون مراقِبة جهات بصفتها وذلك التابعة، الهيئات اجتماعات وكذلك األطراف اجتماع دورات ضمن
 بالوثيقة الملحقة اإلجراءات قواعد من 29 رقم القاعدة مسودة في االقتراح هذا أدرج وقد التصويت، في الحق

FCTC/MOP/1/5. 
 

 الدولية الحكومية المنظمات (جا

 مع إياها، يمنحها أن األطراف الجتماع يمكن والتي مراقب، صفة لتنال تتقدم أن دولية حكومية منظمة ألي يجوز 

 منح وبمجرد اإلطارية، االتفاقية من 3-5 والمادة التمهيدية المقدمة من 18و 17 الفقرتين االعتبار في الوضع

 المنعقدة المفتوحة واالجتماعات العلنية االجتماعات بحضور لها يُسمح مراقب صفة الدولية الحكومية المنظمة

 لها يكون أن دون مراقِبة جهات بصفتها وذلك التابعة، الهيئات اجتماعات وكذلك األطراف اجتماع دورات ضمن

  .التصويت في الحق

 لحضور صراحةًا مدعوان العالمية الجمارك ومنظمة والجريمة بالمخدرات المعني المتحدة األمم مكتب من كل 

 .األطراف الجتماع األولى الدورة

 

 الحكومية غير المنظمات (دا

 أن ومبادئه وغرضه البروتوكول روح مع ونشاطاتها هاغايات تنسجم التي الحكومية غير للمنظمات أيًضا يجوز 

 17 الفقرتين االعتبار في الوضع مع إياها، يمنحها أن األطراف الجتماع يمكن والتي ،مراقب صفة لتنال تتقدم

 مراقب صفة الحكومية غير المنظمة منح وبمجرد اإلطارية، االتفاقية من 3-5 والمادة التمهيدية المقدمة من 18و

 وكذلك األطراف تماعاج دورات ضمن المنعقدة المفتوحة واالجتماعات العلنية االجتماعات بحضور لها يُسمح

 .التصويت في الحق لها يكون أن دون مراقِبة جهات بصفتها وذلك التابعة، الهيئات اجتماعات

 اإلطارية االتفاقية في المشاركة األطراف مؤتمر لدى اإلجراءات قواعد من 1-31 القاعدة أن إلى اإلشارة يجدر -

 -اإلطارية االتفاقية بشأن الدولية التفاوض هيئة في كتشار التي الحكومية غير للمنظمات مراقِب صفة منحت التي

 الحكومية غير المنظمات كل على يتوجب لذلك ؛الالزمة التعديالت إجراء بعد البروتوكول على صراحةًا تُطبق لم

 على للحصول تتقدم أن -مراقب بصفتها األطراف الجتماع األولى الدورة لحضور دُعيت التي تلك بينها من-

 الرسمية الصفات اعتماد ويخضع دورات، من يليها وما األطراف الجتماع الثانية الدورة في مراقِب صفة

 .منعقدة عادية دورة أي قبل للمراجعة الحكومية غير للمنظمات

  



3 
 

 الحسبان في النموذجية المتحدة األمم سياسة وضع

 

 بشأن المتحدة األمم لنظام التابعة للهيئات النموذجية لسياسةل ينبغي بأن يقول والذي األذهان إلى مقترحه اإلطارية االتفاقية تحالف يعيد
غالتب صناعات تدخل منع

 المتاجرة بروتوكول أمانة وبين وبينها الدولية الحكومية المنظمات أوساط في تجري التي التفاعالت تحكم أن 2
 ملخص انظر) تلك التبغ لصناعات الراسخة المصالح من لألطراف العامة الصحة سياسات حماية لضمان وذلك المشروعة؛ غير

 االتفاقية تحالف يوصي الروح بهذه ،(FCTC/MOP/1/12 و FCTC/MOP/1/8 بشأن اإلطارية االتفاقية تحالف من منفصل
 الوثيقة من 2 الملحقو 1 الملحق في المطروحة القرارات مسودة باعتماد األولى دورته في األطراف اجتماع اإلطارية

FCTC/MOP/1/5. 
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